
  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
KÄYTÄNNÖN SOPIMUSOIKEUTTA 

 

Verkkokoulutus 
 

08.11.2022-11.01.2023 
 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. 
 
 

  

https://pixabay.com/fi/liikeidea-suunnittelu-1553769/


 
 

KÄYTÄNNÖN SOPIMUSOIKEUTTA 
 
O H J E L M A 
 
Tiistai 08.11.2022 koulutuspäivä I 
 
Käytännön osaamista sopimusten tekemiseen 
09.00 Koulutuksen avaus ja tavoitteiden asettaminen 

Pohdintatehtävän tarkastelu 
Sopimusoikeuden oikeusperiaatteet 
Sopimusvapaus ja sen rajoitukset 

12.00 Lounastauko 
13.00 Dokumentaation merkitys 

Sopimuksen kohteen määrittely 
Kahvitauko ohjelman lomassa 
Sopimusten tulkinta 
Sopimukset osana riskien hallintaa 
Ristiriitojen ratkaiseminen 
Yhteenveto ja seuraavan koulutuspäivän pohdintatehtävän anto 

16.00 Koulutuspäivän päätös 
 
Keskiviikko 14.12.2022 koulutuspäivä II 
 
Tyypillisiä ja erityisiä sopimusehtoja liikesopimuksissa 
09.00 Koulutuksen avaus ja tavoitteiden asettaminen 

Pohdintatehtävän tarkastelu 
Sopimuksen laatimisen perusteista 

12.00 Lounastauko 
13.00 Sopimukset osana liiketoiminnan kannattavuutta 

Kahvitauko ohjelman lomassa 
Tyypillisiä sopimusehtoja 
Erityisiä sopimusehtoja 
Vakioehdoista 
Yleisistä sopimusehdoista 
Yhteenveto ja seuraavan koulutuspäivän pohdintatehtävän anto 

16.00 Koulutuspäivän päätös 
 
Keskiviikko 11.01.2023 koulutuspäivä III 
 
Kansainväliset kauppasopimukset 
09.00 Koulutuksen avaus ja tavoitteiden asettaminen 

Pohdintatehtävän tarkastelu 
Kansainvälisen kaupan sopimusmallien valinta 
Vakioehtojen käyttö kansainvälisessä kaupassa 

12.00 Lounastauko 
13.00 Vienti- ja agentuurisopimukset 

Tuonnin sopimukset 
Kahvitauko ohjelman lomassa 
Sopimuskulttuurien ja käytäntöjen erilaisuuden huomioiminen kansainvälisessä kaupassa 
Yhteenveto ja seuraavan koulutuspäivän pohdintatehtävän anto 

16.00 Koulutuspäivän päätös 
 



  
 

KOULUTTAJASTA 

Pääkouluttajana toimii asianajaja, oikeustieteen 
lisensiaatti, varatuomari Mikko Pihlajamäki. 
Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus 
työoikeudesta ja hän on toiminut yli 400:ssa 
käytännön juridiikan koulutuksessa pää-
kouluttajana. 
  

PALAUTTEITA  

”Erittäin käytännönläheinen ja ymmärrettävä kouluttaja! Pätevä.” 

”Pystyy yhdistämään lakiasiat hyvin käytäntöön. Ottaa kuulijat hyvin huomioon.” 

”Päivä meni nopeasti kun oli tosi hyvä kouluttaja ja hieno tyyli kouluttaa.” 

”Todella osaava ja helpostilähestyttävä. Osallistaa kuulijat hyvin asiaan.” 

”Kouluttaja osasi kertoa asioista taitavasti esimerkkien avulla.” 

”Aivan huippuammattilainen! Lisää tällaista koulutusta.” 

”Ylitti odotukset moninkertaisesti. Osallistun tämän luennoitsijan koulutukseen jatkossakin. 
Suosittelen!” 

 
YHTEYDENOTOT / KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 

Hakeudu koulutukseen 30.10.2022 mennessä täyttämällä lomake linkistä 
oppisopimushakeutuminen. 

• Kirjaa hakemukselle vähintään tähdellä merkityt pakolliset kentät ja lisäksi mitkä 
työtehtäväsi tukevat valintaasi tähän koulutukseen. 

• Tutkinto-kohta jätettään täyttämättä. Kirjoita sen sijaan Oppisopimuksen lisätiedot  
-kohtaan ”Käytännön sopimusoikeus”. 

• Pohdi, kuka toimisi ohjaajanasi/mentorinasi. Ohjaaja ei voi itse osallistua samaan 
koulutukseen samaan aikaan. Ohjauksen määrän ja tavat sovit työpaikkaohjaajasi 
kanssa. Ekami ei edellytä raportointia. 

 
Lisätiedot: Sari Pietiläinen, projektipäällikkö, puh. 040 526 5683, sposti 
sari.pietilainen@ekami.fi 
 
Koulutus edellyttää työ-/virkasuhdetta tai yrittäjyyttä sekä koulutuksen sisältöön liittyviä 
työtehtäviä. 

 

 
 

Kouluttaja: Mikko Pihlajamäki, puh. 040 680 8888, sposti mikko.pihlajamaki@law.fi 
 https://lakikoulutus.fi  
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